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**سواالت وپاسخ های علوم  چهارم درس یک)زنگ علوم(**

باس های خیس بارنگ  سیاه ومشکی درزیرنورآفتاب زودتر خیس می شوندیا لباس های بارنگ سفیدو ل -1 والس

 روشن؟چرا؟

زیرالباس های خیس بارنگ سیاه ومشکی بیشترنوروگرمای -لباس های بارنگ سیاه ومشکی -1 وابج

 خورشیدراجذب می کنندودرنتیجه آب آن ها زودتربخارشده وخشک می شود.

درفصل تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهادمی کنید؟چرا؟-2والس

سفیدبارنگ روشن ، بیش ترنوروگرمای  زیرا لباس های–لباس های سفیدبارنگ روشن را -2وابج

خورشیدرامنعکس کرده وبرگـردانده وکم ترجذب می کننددرنتیجه بدن ماراخنک نگه می دارند.

حباب چگونه تشکیل می شود؟وچراحباب هایی که باقالب های مختلف درست می کنیم همه ی آن ها -3 والس

 گردتشکیل می شوند؟

کشش سطحی هستندبااضافه کردن صابون به آب کشش سطحی ملکول های آب ملکول های آب دارای  -3وابج

را کم ترمی کنیم و وقتی داخل قالب های مختلف حاوی مخلوط آب وصابون فوت کرده و هوا راواردآن ها می کنیم 

درمی ملکوهای آب دور هوای واردشده به طورسریع به هم می چسبند   به شکل گرد 

 آیند.

آیا می توان حباب هایی با شکل های دیگری به غیر از شکل گرد درست کرد؟چگونه؟ -4والس

بادستگاه های بسیارپیشرفته درعلم فیزیک.-بلی -4جواب

**سواالت  وپاسخ های درس دو علوم)مخلوط ها(**

مخلوط چیست؟-1سوال

اباهم قاطی کنیم مخلوط درست می شود.اگردویاچندماده  اعم ازجامدیامایع یا گازر -1وابج

مخلوط یکنواخت یامحلول یامخلوط همگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.-2سوال

اگردویاچندماده راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طوریکسان بین هم پخش شوندبه آن -2جواب

یکنواخت یامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه  مخلوط یکنواخت یامخلوط همگن یامحلول می گویند.درمخلوط

راحتی ازهم جدا نمی شوند،معموال شفاف هستندوگاهی ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغییرکنندویابه ماده 

 ای دیگرتبدیل شوند.
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خلوط غیربکنواخت یامخلوط نا همگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.م -3والس

ات آن ها به طوریکسان بین هم پخش نشوندبه آن راباهم قاطی کنیم به طوری که ذراگردویاچندماده  -3وابج

خودبه  مخلوط  غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن می گویند.درمخلوط غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده

 خودوبه راحتی ازهم جدا می شوند،معموال شفاف نیستندوذرات موادمخلوط شده تغییرنمی کنند.

خلوط یکنواخت)همگن یامحلول(بامخلوط غیریکنواخت)ناهمگن(درچیست؟سه موردبیان تفاوت وفرق م-4والس

 کنید.

وند،معموال شدرمخلوط یکنواخت)همگن( یامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی -4جواب 

خلوط ای دیگرتبدیل شوند ولی درم شفاف هستندوگاهی ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغییرکنندویابه ماده

غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا می شوند،معموال شفاف 

 نیستندوذرات موادمخلوط شده تغییرنمی کنند.

هم شما دراستفاده ی درست ازمخلوط ها چیست؟چهارموردبیان کنید.س-5والس

زمایع دست شویی زیاده روی نمی کنم. ب: هیچ گاه شوینده اا دراستفاده الف : هنگام شستن دست ه -5وابج

ج:هیچ  های مختلف را باهم مخلوط نمی کنم زیراممکن است به ماده ای خطرناک تبدیل شده وبه من آسیب بزند.

خوانم یمگاه مخلوط هایی را نمی شناسم نمی چشم. د: هنگام استفاده ازمخلوط ها برچسب روی آن ها رابه دقت 

خلوط ها درزندگی ما چه استفاده وکاربردهایی دارند؟سه موردبیان کنید.م-6والس

ط آب با سیمان یاگچ یا آهک و...درساختمان سازی استفاده می کنیم. ب: ازمخلوط آب الف: ازمخلو -6وابج

قش وسالمت ما نوموادخوراکی درآشپزی استفاده می کنیم.ج : ادویه ها،شوینده ها،داروها و...که درتغذیه 

 دارندمعموالازمخلوط ها درست می شوند و...

ت؟مثال بزنید.حل شونده وحلال چیس-7والس

ه حل می شودحل شونده وبه ماده ای که حل می کند حلال می گویند.مثال :درمحلول کبه ماده ای -7وابج

 شکرباآب، شکرماده ی حل شوند ه وآب ماده ی حلال است.

که برای جانداران وطبیعت مضرهستند نام ببرید. سه مخلوط – 8والس

 .شوینده ها،سم ها،رنگ ها و.. -8وابج

زی مخلوط ها رابیان کنید.چندروش جداسا-9والس

...وساکن گذاشتن -سرریزکردن-بخارکردن-صاف کردن -واب9ج
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 بزنید.رای انواه مخلوط غیریکنواخت)ناهمگن( و مخلوط یکنواخت)محلول یا همگن(مثال ب-10 سوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوا چه نوع مخلوطی است؟ -11س

 هوا مخلوط گاز درگاز است . -11ج

 

 ((3))سواالت وپاسخ های درس 

 انرژی چیست؟ -1سوال 

 انرزی توانایی انجام دادن کاراست. -1جواب

 چندنوع انرژی نام ببرید.-2سوال

–انرژی الکتریکی -انرژی آبی–انرژی بادی –انرزی گرمایی  -انرژی صوتی -انرژی نورانی-انرزی حرکتی -2جواب

 انرژی هسته ای و...

 آیا وقتی گرسنه اید می توانید درمسابقه ی دومیدانی برنده شوید؟چرا؟-3سوال

الزم،برای انجام کارهای  زیراخوردن غذا باعث ایجادانرژی الزم دربدن وداراشدن توانایی-خیر -3جواب

 مختلف،ازجمله دویدن است.

 انرژی حرکتی چیست؟-4سوال

 همه ی اجسامی که حرکت می کنندانرزی دارندبه این نوع ازانرژی، انرزی حرکتی می گویند.-4جواب 

 جدول مثال های مخلوط های یکنواخت یا همگن یاهمان محلول

 مثال نوع مواد

 نمک وآب*شکروآب*کافور وآب و... جامد ومایع

 الکل وآب*سرکه وآب*گالب وآب و... مایع ومایع

 نواع نوشابه  گازدارشفاف و...ا-آب ودی اکسیدکربن)آب گازدار( مایع وگاز

 های غیریکنواخت یا ناهمگن جدول مثال های مخلوط

 مثال نوع مواد

 نخود ولوبیا*شن وماسه*مدادوخودکار*سکه واسکناس* سنگ وآجر و..... جامد وجامد

 روغن زیتون وآب*روغن مایع وآب* گازوئیل وآب*بنزین وآب*نفت سفید وآب و.... مایع ومایع

 مایع*آجر وبنزین و....سنگ والکل*نخود وآب*شیشه ونفت*شن وروغن  جامد ومایع
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 <رفره ی درحال چرخیدن چه شکلی ازانرژی داردف-5سوال

 انرژی حرکتی -5جواب

مایی تولیدمی کند این شکل ازانرزی به چه شکل دیگری ازانرژی زدوانرژی گردرخودروها بنزین می سو-6سوال

 درخودروتبدیل می شود؟

 به انرزی حرکتی -6جواب 

 نرژی موردنیازشما برای پخت وپزوگرم کردن خانه ازچه چیزهایی به دست می آید؟ا-7سوال

 ازانواع سوخت ها و... -7جواب 

 تفاده می شود؟ی گرمایی اسدرچه کارهایی ازانرز-8سوال

رتولیدبرق به وسیله ی کوره ی د-رخشک کردن موادمختلفد-وادمدرذوب کردن  -باس هادراتوکردن ل -8جواب

 آفتابی و...

 چندمنبع انرژی نام ببرید.-9سوال

 غذاها و...-آب-سوخت ها-خورشید-9جواب

ردکدام است؟وچه مزیت صلی ترین منبع انرژی که زندگی وحیات موجودات زنده به آن بستگی داا-10جواب 

 وبرتری بردیگرانرژی هادارد؟

 تقریبا بی پایان است-ایگان استر -اک است وآلودگی نداردپ-ورشیدنام داردخ-10جواب 

 ندوسیله نام ببریدکه ازانرزی الکتریکی استفاده می کند؟چ-11سوال

 .تلویزیون و..-یخچال-لباس شویی-پنکه-11جواب 

بسته می ریزیم ومدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می درون ظرف درهرگاه مقداری ماسه را-12سوال

 شوند.چرا؟

 یرابراثرحرکت ماسه ها به هم مالیده می شودوانرژی حرکتی به انرزی گرمایی تبدیل می شود.ز-12جواب

 زانرزی نورانی چه استفاده هایی می شود؟ا-13سوال 

 سام و...برای دیدن اج-خانه هابرای روشنایی -گیاهان برای رشددادن-13جواب

 انرزی صوتی چیست؟-14سوال 

 داانرژی دارد به انرزی صدا، انرژی صوتی می گویند.ص-14جواب 
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، پنجره ها رامی لرزانددراین حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می صدای هواپیما-15سوال

 شود؟

شود وتی تبدیل به انرژی حرکتی میانرژی ص -15جواب

 رحفاظت ازمنابع انرژی چیست؟دسهم شما -16سوال

ی جای انرزی ها خودداری کرده وبا انجام کارهای درست منابع انرژی رابیشترحفظ کنیم.ببایدازمصرف  -16جواب

ه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی وحفاظت ازمنابع انرزی انجام می دهیدبیان کنید.س-17

برای رفت وآمدبه جای  خانواده ی من-گرم می پوشم ی زیادکردن شعله ی بخاری لباسدرزمستان به جا-17جواب

فی را درخانه خاموش می کنم چراغ های اضا-استفاده ازخودروی شخصی ازخودروهای عمومی استفاده می کنند

 و...

ومنه هایی ازکارهایی راکه موجب مصرف انرژی وکاهش منابع انرژی می شوندبیان کنید.ن-18سوال

رفت -ستفاده ازاجاق گازاپختن غذا با -که وکولربرای خنک کردن هوای خانهاستفاده ازپن-18جواب 

 ستفاده ازانرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع المپ ها و...ا -وآمدبااتوبوس یاماشین شخصی

دبزنیم؟چرانباید درگوش کسی دا-19سوال

پرده ی گوش شود.زیراصوت انرزی داردوممکن است باعث پاره شدن 

 وسایل زیرچه شکلی ازانرژی رارابه ما می دهند.-20سوال 

گرماییبخاری

حرکتیآب میوه گیری

حرکتیمخلوط کن

صوتیرادیو

گرماییاجاق گاز

رانینو-گرماییالمپ

حرکتیچرخ گوشت

گرماییاتو

حرکتیپنکه

حرکتیلباس شویی

نورانی-صوتیتلویزیون

گرماییاجاق برقی

بادی-حرکتیسشوار

رانینو-گرماییمهتابی
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 علوم الکتریسیته((4))سوال وجواب درس 

 نرژی الکتریکی چیست ودرکجاها ازآن استفاده می شود؟ا -1سوال

ل های انرژی،انرژی الکتریکی است.بیش تروسایل درخانه ها،کارخانه ها،فروشگاه ها یکی دیگرازشک-1جواب 

 وبیمارستان ها و...باانرژی الکتریکی کارمی کنند.

 نرژی الکتریکی درکجاتولیدمی شود؟وچگونه به مکان های مختلف می رسد؟ا -2سوال

کی درنیروگاه های برق تولیدمی شودوازراه کابل ها وسیم هابه خانه های شما،مدرسه ها انرژی الکتری-2جواب

 ود.،کارخانه ها وبیمارستان ها و...منتقل می ش

 سیله ای نام ببرید که قادربه ذخیره سازی انرزی الکتریکی است؟و-3سوال

 انواع باتری-3جواب

 مدارالکتریکی چیست؟-4سوال

رق(به وسیله ی سیم ازباتری جاری می شودوالمپ را روشن می کند وپس ازآن به وسیله ی الکتریسیته)ب-4جواب

 ن حالتی مدارالکتریکی می گویند.سیم دیگربه باتری         برمی گردد.به تشکیل چنی

 کارکلیدچیست؟-5سوال

 ارکلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته درمداراست.ک-5جواب

 زای یک مدارالکتریکی ساده رانام ببرید.اج-6سوال

 باتری،سیم،المپ،کلید-6جواب

 سانا ی الکتریکی ونارسانای الکتریکی چیست؟ر-7سوال

یره ی فلزی،سیم مسی ،طالونقره ومانندآن ها جریان الکتریسیته گهنی، بعضی ازچیزها مانندمیخ آ-7جواب

یاهمان برق را ازخود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند.///بعضی ازوسایل 

به آن  مانندچوپ،پالستیک،کاغذ وشیشه ومانندآن ها جریان الکتریسیته یا همان برق راازخودعبورنمی دهند که

 انای الکتریکی می گویند.ها نارس

 هم ترین منابع تولیدجریان الکتریسیته  چه نام دارند؟م-8سوال

 سوخت ها -8جواب

 ددرمصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟چرابای-9سوال 

 یرامقدارسوخت ها محدوداست،یعنی آن ها پس ازمدتی مصرف کردن تمام می شوند.ز-9جواب
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 تریکی را نام ببرید.ای انرژی الکهچندموردازاستفاده -10سوال

ستن لباس به ش-یونتماشای تلویز-اهشارژتلفن همر-دن خانه به وسیله ی المپ هابرای روشن کر-10جواب

 وسیله ی لباس شویی و...استفاده می شود.

 گربرق خانه ی شما یک هفته قطع شودباچه مشکالتی مواجه می شوید؟ا-11سوال

 کنند وزندگی فلج می شود.لکتریکی کارنمی اهیچ یک ازوسایل -11جواب

 ندوسیله نام ببرید که باباتری کارمی کنند؟چ-12سوال

 راغ قوه،ساعت،کنترل تلویزیون،اسباب بازی ها و...چ-12جواب

 رادربرخی ازوسایل بیش ازیک باتری به کارمی رود/.چ-13سوال

 یرا به انرزی الکتریکی بیش تری نیازدارند.ز-13جواب

 ده درست از انرژی الکتریکی چیست؟ازمنابع انرژی با استفاسهم شما درحفاظت -14سوال

ازمصرف بی رویه ی سوخت ها خودداری کنیم.ب:موقع ترک اتاق المپ ها راخاموش الف : بادید -14جواب

 کنیم.ج:پس ازخاموش کردن وسایل برقی مثل تلویزیون وهود و... کلیدبرق آنها راقطع می کنم.

 نرژی الکتریکی به چه شکل های دیگری ازانرژی ها تبدیل می شود؟درجدول ادروسایل نام برده شده -15سوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی .................. می شود. نام وسیله یا دستگاه

 می شود.نورانی وصوتی انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  تلویزیون

 می شود.حرکتیانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  آسانسور

 می شود. نورانی وگرماییانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  المپ

 می شود.حرکتیانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  پنکه

 ود.می شماییگرمایی وحرکتی وسرانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  یخچال

 می شود.گرمایی ونورانیانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  بخاری برقی

 می شود.حرکتیانرژی الکتریکی تبدیل به انرژی  مخلوط کن
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دول زیربرق ازکدام چیزها عبورمی کندوازکدام چیزهاعبورنمی کند؟ج-16سوال

عبورنمی کند)نارسانای الکتریکی( عبورمی کند)رسانای الکتریکی( نام وسیله

پاک کن

میخ

سکه مسی

خط کش آهنی

خط کش پالستیکی

چوب

رسم شکل تعریف کنید.مدارموازی رابا -17س

ران المپ ها موازی هم بسته شوندواگریکی ازالمپ ها رابرداریم یا جریان یکی از المپ ها دبه مداری که -17ج

اگریکی راقطع کنیم بقیه روشن بمانندمدارموازی می گویند. به مداری که دران المپ ها پشت سرهم بسته شوندو

 یند.ا رابرداریم یا جریان یکی از المپ ها راقطع کنیم بقیه روشن خاموش شوندمدارمتوالی می گوازالمپ ه

((گرما وماده علوم 5))پرسش وپاسخ های درس 

= دمای هوا درتابستان پیش تراست یا درزمستان؟به چه دلیل؟1سوال 

بنابراین گرمای بیش تری زیرا زمین به خورشیدنزدیک وطول روزها بیش تراست -درتابستان-1جواب 

 ازخورشیدبه زمین منتقل می شود.

برای دسته ی قابلمه کدام ماده بهتراست؟چوب؟فلز؟پالستیک؟ به چه دلیل؟-2سوال

زیراخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما بیش تراست وبسیاردیر وخیلی کم گرما را منتقل می -چوب-2جواب

 کند.

ای،پالستیکی وفلزی تانیمه آب گرم ریخته ایم.پس ازمدتی درکدام لیوان آب درچهارلیوان چوبی،شیشه -3سوال

 گرم ترمی ماند؟چرا؟

زیرادیرترگرما را به اطراف منتقل می کندوخاصیت نارسانایی آن نسبت به عبورگرما  -درلیوان چوبی-3جواب

 بیش تراست.

دما رابا چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟-4سوال

سنجبا دما -4جواب

چندنوع مختلف دماسنج نام ببرید. -5سوال
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نواری و...-دیواری-الکلی-پزشکی-تالیدیجی-5جواب

راشکالت برروی خط کش فلزی زودترازخط کش پالستیکی وچوبی ذوب می شود؟چ-6سوال

=زیراگرما ازخط کش فلزی زودترعبورمی کندوخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما کم تراست.6جواب

وال برای پختن غذا ازظروفی باجنس کدام فلزها استفاده می شود؟چرا؟معم-7سوال

ما را منتقل می کنندتا غذابپزد وخاصیت نارسانایی آن ها نسبت به زیرا زودترگر-چدنازجنس مس و  -7جواب 

گرما کم تر است.

یست؟چرسانا ونارسانای گرمایی -8سوال

ورمی دهندرسانای گرمایی می گویند.به موادی مانندفلزات که گرما رازودترازخودعب 

می  به موادی مانندهوا،چوب وپالستیک که بسیاردیرتر وکم ترگرما را ازخودعبور می دهندنارسانای گرمایی

 گویند.

 چه واحدی اندازه می گیرند؟دما را با -9سوال

 سانتی گراد یا سلسیوس-9جواب

 رما خاصیت انتقالی دارند؟آیاگرما وس-10سوال

 رم به محیط سرد منتقل می شودوسرما از محیط سرد به محیط گرم منتقل می شود.گگرما ازمحیط -یبل-10جواب

 دام ماده خاصیت نارسانایی کم تری دارد؟روزنامه،پارچه یا هوا؟ک-11سوال

 هوا -11جواب 

 ه وسایلی ازخروج گرماب خانه درزمستان جلوگیری می کنند؟چ-12سوال

سقف  -دارهجدیوارهای دو -ستیکیدرزگیرهای پال-ن آن ها پرازهواستکه بیدر وپنجره های دوجداره -12جواب

 ودیوارهای کاذب پالستوفومی ازجنس پالستیک با حباب های هوا درداخل آن ها و...

 رحفاظت ازانرژی گرمایی چیست؟سهم شماد-13سوال

ز دروپنجره ها رابادرزگیرها رد -رساختن خانه ها مصالحی به کارببریم که کم ترگرما راعبورمی دهندد-13جواب

ادرزمستان بازنگذاریم وازپرده های ضخیم وکلفت درزمستان برای پنجره ها استفاده کنیم.ردروپنجره ها -بگیریم

ای معموال چای به صورت دوجداره که بین آن ها پرازهواست یا به صورت تک جداره چرا فالسک ه -14سوال 

 است ساخته می شوند؟وازموادی که بین آن ها پرازحباب هو

 یراهوا نارسانایی بسیارزیادی نسبت به گرما داردوخیلی کم گرما راازخودعبورمی دهد.ز -14جواب 
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؛سنگ ها((علوم چهارم6))پرسش وپاسخ درس

 سنگ هاازچه نظرتفاوت دارند؟-1سوال

 زنظرشکل،نوع،جنس،رنگ،زبری ،صافی ،سختی واندازه و... متفاوت هستند.ا-1جواب

 نگ ها به چنددسته ی تقسیم می شوند؟نام ببرید.س-2سوال

 سنگ های دگرگونی-ای آذرینهسنگ -نگ های رسوبیس-ه سه دستهب-2جواب

 نگ ها ی داخل رودها؛ درمسیرحرکتی خودچه تغییراتی پیدامی کنند؟س-3سوال

ن هاصاف واندازه ی نگ ها هنگام حرکت درداخل رودها به هم برخوردکرده ،می شکنندولبه های تیزآس-3جواب

 آن هاهم کوچک تر

می شودوذره های ریزسنگ هابه همراه آب به بخش های پایین ترمی روند.

ی چگونه تشکیل می شوند؟سنگ های رسوب-4سوال

ت سنگ های ریزودرشت را به همراه گل والی به دریا ودریاچه می برد که ته نشین شده رودهنگام حرک-4جواب

ی رارمی گیرندوپس ازگذشت سال های طوالنی براثرفشاروسنگینی آب؛سخت شده وسنگ هاوالیه الیه روی هم ق

 رسوبی راپدیدمی آورند.

ی چه ویژگی هایی دارند؟سنگ های رسوب-5سوال

یه الیه اندوجنس ورنگ هرالیه با الیه ی دیگرمتفاوت است.ال-5جواب

ن چگونه تشکیا می شوند؟سنگ های آذری-6سوال

وب شده هستند،این موادمذاب ون زمین به دلیل گرمای بسیارزیادآن به حالت ذسنگ های در-6جواب

 درهرکجاسردشوندسنگ های آذرین رابه وجودمی آورند.

نگ ها ی دگرگون شده شده چگونه به وجودمی آیند؟س-7سوال

ون رخی ازسنگ ها به سبب فشاروگرمای زیادتغییرمی کنندبه همین دلیل به آن ها سنگ های دگرگب-7جواب

 شده می گویندمثل مرمر.

مورد4ا چه استفاده هایی می شود؟هازسنگ -8سوال

ن سازی،صنعت،پزشکی وهنر و....درساختما-8جواب

مورد2ه عواملی موجب پایان زودهنگام منابع ارزشمندی مثل سنگ ها می شود؟چ-9سوال

 .ازیافت نکردن زباله های فلزی وشیشه ای و..ب-ستفاده زیادازسنگ هاا-9جواب

 کندن سنگ ها ازکوه وزمین چه ضرری دارد؟-10سوال
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 ه محل زندگی گیاهان وجانوران آسیب می رساند.ب-10جواب

 ندنمونه ومثال ازموارداستفاده ی سنگ ها رابیان کنید.چ-11سوال

اختن مغزمداد،گچ تخته سیاه،ساخت دروپنجره ودستگیره فلزی، نمک غذاو...س  -11جواب

 مورد2ازمنابع خدادادی مثل سنگ ها چیست؟ سهم شمادرحفاظت12سوال

 باله های فلزی رادرطبیعت رها نمی کنم،مدادخود را بیهوده نمی تراشم و...ز -12جواب

علوم،آهن ربا(( 7))سواالت درس 

 آیا خاصیت آهن ربایی درهمه جای آهن ربا یکسان است؟توضیح دهید.-1سوال

به دلیل آزادی عمل کم ذرات آهن ربا ، کم تراست  ولی در خاصیت آهن ربایی دروسط آهن ربا -خیر-1جواب

 قطب ها  به دلیل آزادی عمل زیادذرات آهن ربا، خاصیت آهن ربایی بیش تراست.

 آیا آهن ربا ها قدرت یکسانی دارند؟چرا؟-2سوال

ستگی دارد.زیراقدرت آهن ربا ها به جنس ونوع ماده ی تشکیل دهنده ی آن،بزرگی وکوچکی و...ب-خیر-2جواب

 به کجای آهن رباقطب آهن ربا گفته می شود؟-3سوال

 به دوسرآهن ربا که خاصیت آهن ربایی وجذب بیش تری دارندقطب آهن رباگفته می شود.-3جواب

 هرآهن ربا چندقطب دارد؟-4سوال

 دو قطب-4جواب

 آیاآهن ربا به همه ی فلزات می چسبد؟توضیح دهید-5سوال

چیزهای آهنی ویادارای آهن وبه برخی ازفلزات دیگرمانندکبالت،نیکل وانواع فوالد  خیر،آهن ربا به-5جواب

و...می چسبدولی به غیرفلزها وبسیاری ازفلزات  دیگرمثل طال ومس ونقره وسرب و.... نمی چسبد.

قطب های آهن ربا چه تاثیری بریکدیگردارند؟)مهم(-6سوال

ی کنند وقطب های غیرهم نام یکدیگررا جذب می کنند.قطب های هم نام یگدیگر را دفع م-6جواب

چگونه می توان خاصیت آهن ربایی درمیخ ایجادکرد؟-7سوال

سانتی معمولی قرارمی دهیم وآهن ربا را 10یکی از قطب های آهن ربا را برروی یک سرمیخ -7جواب

سانتی 10بارتکرار کنیم میخ 50تا تاسردیگرمیخ می کشیم آن را برداشته ودوباره تکرار می کنیم اگراین عمل را

 معمولی خاصیت آهن ربایی پیدایی می کندالبته پس ازمدتی این خاصیت ازبین خواهدرفت.
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طب های آهن ربا راچگونه نام گذاری می کنند؟ق-8سوال

ی را بر روی سطح صافی بگذاریم وسپس یک یولونیت روی آب قرارداده وآهن ربایی را اگر تشت پرآب-8جواب

د ووبا آن قراردهیم؛قطبی ازآهن ربا را به طرف قطب شمال زمین قرار می گیردقطب شمال آهن ربا می نامن روی

آهن  )ان(نشان می دهند وقطبی از آهن ربا را که به طرف قطب جنوب زمین قرار می گیردقطب جنوب  Nعالمت 

 )اس( نشان می دهند. Sربا می نامندوبا عالمت 

تفاده هایی می شود؟ازقطب نما چه اس-9سوال

هوایی ودریایی برای تعیین مسیرحرکت، برای پیداکردن جهت های جغرافیایی درمیدان  درمسافرت های-9جواب

 های نبرد و...

زآهن ربا ی الکتریکی چه استفاده هایی می شود؟ا-10سوال

ی از دیگرمواد و...رای جا به جایی اجسام سنگین درکارخانه ها، برای  جداسازی مواد مغناطیسب -10جواب 

 راکزبازیافت چگونه می توانند وسیله های آهنی را سریع ترازبقیه موادجداکنند؟م-11سوال

لکتریکیبه وسیله ی آهن ربای ا-11جواب

ستفاده ازکاال های بسته بندی شده ی فلزی چه فایده ها وضررهایی دارد؟)دومورد(ا-12سوال

بسته بندی شده زیاد بوده ودربرابرحمل ونقل آسیب پذیری کم تری الهای مدت زمان ماندگاری کا-12جواب 

لیدزباله بیش دارند  ولی ازطرف دیگراستفاده ا زآن ها موجب می شودمعادن مربوط به آن ها زودترپایان  یابند وتو

 ترشودو...

ه چه فایده هایی دارد؟بازیافت زبال-13سوال

تولید آن ها به کارمی روددیرترتمام شود ومحیط زندگی ما هم ود منابع ومعادنی که برای شباعث می -13جواب 

 کم ترآلوده شود و...

باله چیست؟سهم شما دربازیافت ز-14سوال

شک را از تر جدا درمحل مخصوص آن ها می گذارم، زباله های فلزی وشیشه ای وکاغذی زباله های خ -14جواب 

 را درسطل مخصوص آن  قرار می دهم و...

آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟ قدرت-15سوال

ه شدت جریان الکتریسیته ودور سیم پیچ آن.ب -15جواب 
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علوم آسمان درشب((8))پرسش وپاسخ های درس 

 منظومه ی شمسی چیست؟-1سوال

 مام سیاره ها وچیز های دیگری که به دورآن می چرخند منظومه ی شمسی می گویند.به خورشید وت-1جواب

 یارات شنا خته شد ه ی منظومه ی شمسی رابه ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.هشت موردازس -2سوال

ره اورانوس)آهو -حل)کیوان(ز-مشتری)برجیس(-مریخ)بهرام(-زمین)ارض(-زهره)ناهید(-عطارد)تیر( -2جواب

 نپتون)خدای دریاها(-یا خدای آسمان ها(

 ی شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟رمنظومه سردی وگرمی سیارات د -3سوال

 رچه سیاره ای به خورشید نزدیک باشدگرم تر وهرچه دورترباشد سردتراست.ه -3جواب

 فرق ستاره با سیاره چیست؟ -4سوال

 تاره از خود نور دارد ولی سیباره ازخودنورندارد.س -4جواب

 راستاره ها راهنگام رروز درآسمان نمی بینیم؟چ -5سوال

 لیل نور زیادخورشید در روز .به د -5جواب

 را سیاره ها وخورشیددرزمنظومه ی شمسی به هم برخوردنمی کنند؟چ-6سوال

 ه دلیل داشتن مدارمخصوص به خود و فاصله ونظم حرکتی وجاذبه ی مشخص بین آن ها.ب -6جواب

 ها بیش تراست؟ چرا نوربرخی ستاره-7سوال

 جوان ترهستند. ه یا به ما نزدیک ترند یاکبرای این  -7جواب

 یا فاصله ی همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟آ-8سوال

 خیر-8جواب

 تاره به زمین کدام است؟نزدیک ترین س-9سوال

 خورشید-9جواب

 کهکشان چیست؟-10سوال

ها وسیاره ها ومنظومه ها به همراه گرد وغباروگازهای موجودمیان آن ها ، به دلیل  تمام ستاره  -10جواب

 جودنیروی جاذبه دربین خودشان؛درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.و

 هکشانی که منظومه ی شمسی)خورشید وزمین و...( درآن  قرارداردچه نام دارد؟ک -11سوال

 کهکشان را ه شیری-11جواب
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 ستاره وسیاره چیست؟ -12سوال

 وبه اجرام آسمانی که ازخودنورندارندسیاره می گویند. ه اجرام آسمانی که ازخودنوردارندستارهب -12جواب 

 نس سیاره ای زحل و اورانوس ونپتون ازچیست؟ج-13سوال

 ازگاز  -13جواب

 یباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ز-14سوال 

 زحل-1جواب

 ریخ یا بهرام به چه رنگی درآسمان دید می شود؟چرا؟م-15سوال

 هن زنگ زده فراوان درسطح آن.ه دلیل وجودآب -قرمز-15جواب

 زدیک ترین سیاره به خورشید درمنظومه ی شمسی چه نام دارد؟ن-16سوال

 عطارد-16جواب

ره دربین سیاره  های خوانده شده ی منظومه ی شمسی درکتاب علوم چهارم چه نام دارد؟دورترین سیا-17سوال

 نپتون-17جواب

 گفته می شود؟ مه ی شمسی به چه چیزی مدار درمنظو -18سوال

 ه مسیرحرکت سیاره ها ودیگرچیزها به دورخورشید درمنظومه ی شمسی مدارگفته می شود.ب-18جواب

 رازمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان وجانوران است؟چ-19سوال

 رای آب وهوا وخاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است وزیادگرم وسردنیست.زیرا زمین دا-19جواب

 ن به چه شکلی دیده می شود؟زمین درآسما-20سوال

 زیبابه شکل کره ی آبی وسفید -20جواب

 ک سال زمینی چگونه به وجودمی آیدوتقریباچندروز است؟ی -21سوال

 روز است.365ش کامل زمین به دور خورشید؛یک سال زمینی به وجود می آید که تقریبا ازیک بارگرد -21جواب

 تقربیا چندساعت است؟وبه وجود می آید  یک شبانه روز چگونه-22سوال

 ساعت است.24زیک بارگردش  کامل زمین به دورخود؛یک شبانه روز به وجودمی آیدکه تقریباا -22جواب

 م کشو مابرچه اساسی تنظیم شده است؟تقوی-23سوال

 دورخورشید براساس گردش زمین به-23جواب
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 مسی  طوالنی وبرخی کوتاه است؟را سال برخی ازسیاره ها درمنظومه ی شچ  -24سوال

ی به خورشیدنزدیک ترباشدمدارگردش آن به دور خورشیدکوتاه تربوده ودرنتیجه سالش اهرچه سیاره -24جواب

ش هم کوتاه است وهرچه سیاره ای ازخورشیددورترباشد مدارش گردش آن به دورخورشیدطوالنی تربوده وسال

 هم طوالنی تراست.

 شید می چرخد؟خودو زمین وباآن به دورخورآیا ماه به دور -25سوال

 بلی-25جواب

 وردارد؟ توضیح دهید.آیاماه ازخودن-26سوال

 رداند.گماه نور خورشیدرا برمی -خیر

 ک بارگردش ماه به دورزمین تقریبا چند روز یا هفته طول می کشد؟ی-27سوال

 یست وهشت روز یا چهارهفتهتقریبا ب -27جواب

 فضایی به زمین چه نام دارد؟ نزدیک ترین جرم-28سوال

 ماه -28جواب

 مهتاب چیست؟ -29سوال

 .به نورماه مهتاب می گویند -29جواب

 وجود می آید؟ ماه قمری چگونه به-30سوال

روزطول می کشدماه قمری پدید می 28ش کامل ماه به دورزمین که حدود چهارهفته یاازیک بارگرد -30جواب

 اید.

 نید.ماه را بیان کدو مورد ازخصوصیات  -31سوال

 آب وهوا وجودندارد. سطح آن نا هموار ودارای تعدادزیادی گودال کوچک وبزرگ است. درکره ی ماه -31جواب

 یا ماه همیشه درآسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟آ-32سوال

 خیر-32جواب

 ا چه قسمتی ازماه را درآسمان روشن ونورانی می بینیم؟م -33سوال

ی بینیم.که این مقدار درطول ماه سمت هایی ازماه که نورخورشید برآن می تابد درآسمان روشن مما ق -33جواب

 قمری تغییرمی کند.
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 ولین رصدخانه ی ایران چندسال پیش ودرکدام شهرساخته شد؟ا-34سوال

 هزارسال پیش درشهرری -34جواب

 ررصدخانه ها ستاره شناسان چه کارمی کنند؟د-35سوال

 ررصدخانه هاستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها وسیاره ها را مطالعه می کنند.د-35جواب

 لین سفرفضایی انسان به کجا بوده است؟او-36سوال

 به کره ی ماه-36جواب

 هم شما درمراقبت ازسیاره ی زمین چیست؟)دومورد(س -37سوال

زباله  -می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنندرای خرید ازکیسه های پارچه ای استفاده ب -37جواب

 هارا دررودخانه ها ومحل زندگی گیاهان وجانوران نمی ریزیم.

 گرخاک وآب وهوا ی زمین آلوده شوندچه سرنوشتی درانتطارهمه ی جانداران است؟ا-38سوال

 می میریم. همه ی ما دیریا زود -38جواب

 قالی آن راتعریف کنید.نتحرکت وضعی زمین وحرکت ا -39سوال

ردش زمین به دورخودش را حرکت وضعی وگردش زمین به دورخورشیدراحرکت انتقالی می گویند.گ -39جواب

 وچک ترین ساره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟ک-40سوال

 عطاردیا تیر -40جواب 

 زرگ ترین سیباره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟ب-41سوال

 یسمشتری یا برج -41جواب

 مین شبیه است؟کدام سیاره به ز -23سوال

 زهره یا ناهید -42جواب

 ورخودش می چرخد؟دآیا خورشید به  -43سوال

رشیدبه دورخودش هربارگردش خو-منظومه شمسی درکهکشان راه شیری می چرخد بلی به همراه-43جواب

 دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

 ؟خندآیا کهکشا ن ها هم می چر-44سوال 

 بلی-44جواب
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راسیاره زهره درآسمان پرنوردیده می شود؟چ-45سوال

رمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛تمام آب های سطح زهره بخارشده وآسمان آن گزیرابه دلیل -45جواب 

 پرازابرهای غلیظ است ووقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

نزدیکی خورشید می توان دید؟درکدام سیاره را صبح وعصر-46سوال

سیاره زهره را. -46جواب

علوم(( 9(درس 1))پرسش وپاسخ های  بدن ما )

 کوچک ترین واحدساختمانی بدن چه نام دارد؟-1سوال

 سلول -1جواب

 سلول چیست؟-2سوال

 سلول کوچکترین واحدساختمانی بدن است. -2جواب

 میرند چگونه بهبود پیدا می کنند؟وقتی سلول های قسمتی ازبدن می -3سوال

سلول های زنده ی اطراف آن قسمت تولیدمثل می کنندبه این ترتیب سلول های جدیدجای سلول های  -3جواب 

 مرده را می گیرندوزخم بهبود پیدا می کند.

 معموالسلول های کدام قسمت ازپوست مرده هستند؟-4سوال

 سلول های روی پوست -4جواب 

 ای دیدن سلول ازچه وسیله ای استفاده می شود؟بر-5سوال

 ازمیکروسکوپ-5جواب

 میکروسکوپ چیست؟-6سوال

میکروسکوپ ها ذره بین های بسیارقوی هستندکه می توانند ذرات راچندین هزاربرابربزرگ ترازاندازه ی -6جواب

 واقعی نشان دهند.

 قسمت دارد؟نام ببرید.(سلول ها ازچه نظربه هم شبیه هستند؟یا)هرسلول چند -7سوال

 همه سلول ها دارای سه قسمت اصلی شامل  پرده ی دورغشاءیاپوسته،سیتوپالسم وهسته هستند.-7جواب 
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 دن ما چگونه رشدمی کند؟یا)سلول ها چگونه رشدنموده ؛تقسیم شده وزیادمی شوند؟(ب-8سوال

ه وتولیدمثل می کنندبه این ترتیب قتی بدن می خواهدرشدکرده وبزرگ شود.سلول ها تقسیم شدو-8جواب

شدن  هرسلول به دو سلول تبدیل می شودوافزایش می یابندواین کارادامه می یابدویا رشدبه صورت جایگزین

 سلول های جدیدبه جای سلول های مرده یاسلول های آسیب دیده درمحل زخم ها صورت می گیرد.

 ایی نیازداریم؟سه مورد نام ببرید.زنده ماندن ورشدکردن به چه چیزه مابرای-9سوال

 آب وغذا و اکسیژن هوا -9جواب

 را سلول ها به آب وغذا واکسیژن هوا نیازدارند؟چ-10سوال

 لول ها به آب وغذا واکسیژن هوا نیازدارندتازنده بمانندورشدکنند.س -10جواب

 گوارش یعنی چه؟-11سوال

 که بتوانندواردسلول های بدن شوندگوارش گفته می شود.یار ریز وخردشدن غذاها به طوری به بس -11جواب

 قتی غذایی را می خوریم برای آن چه اتفاقی می افتد؟و-12سوال

دردهان می گذاریم؛ با دندان هایمان آن را تکه تکه می کنیم.غذابا بزاق یا آب دهان  *وقتی غذارا -12جواب

ه می آید.*گلوله های نرم غذاکم کم ازمری می گذرند وبه معدمخلوط می شودوبه شکل گلوله های نرم درمی 

یظی روند.*غذای نرم شده مدتی درمعده انبارمی شود،درآن جا گوارش ادامه پیدا می کندتابه شکل مایع غل

ی ورودبه  درآید.*این مایع غلیظ کم کم ازمعده وارد روده ی باریک می شود.ذره های غذادرروده ی باریک آماده

ی ول های بدن می شوند.*مواد گوارش نیافته؛مثل دانه ها وپوست میوه ها به روده ی بزرگ فرستاده مسل

 شوندتادفع شوند.

 رای گوارش غذا؛کدام قسمت های بدن بایدفعالیت کنند؟ب-13سوال

 روده بزرگ-روده ی باریک-معده-ریم-هان ودندان هاد -13جواب

 ودچیست؟ چهارموردالمت بدن خسهم شما درحفاظت ازس-14سوال

گوناگون بخوریم،مراقب بدن خودباشیم که آسیب نبیند،غذارابه خوبی بجویم،غذاهای غذای کافی و -14جواب

 خیلی سردوگرم نخوریم.

 سیتو پالسم چیست؟-15سوال

 ه مایعی که درون سلول ومابین هسته وغشاء )پوسته(راپرمی کند سیتوپالسم می گویند.ب-15جواب
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م شده وبا سلول های جدید جایگزین ه ی سلول هایی که آسیب می بیند یا می میرندهمیشه ترمیآیا هم-16سوال

 می شوند؟

وع بسیاری ازسلول ها ترمیم شده ویا باسلول های جدید جایگزین می شوندولی برخی با این که ان-خیر -16جواب

 ه ترمیم ویاجایگزین نمی شوند.سلول ها مثل سلول ها ی مغزودیگراعصاب درصورت آسیب ومردن دیگرن

 متفاوت هستند؟سلول ها ازچه نظر-17سوال

ورنگ واندازه ونوع کار و... ازنظرشکل-17جواب

ست؟اچراشکل سلول ها متفاوت -18سوال

زسلول ها، کارهای  متفاوتی انجام می دهند وشکل آن متناسب با وظیفه ای است که ازیرا هرنوع  -18جواب 

 برعهده دارد.

مترچندسلول جای می گیرد؟ دریک میلی -19السو

میلیون ها سلول -19جواب

سلول ها یکسان است؟ آیا عمرهمه ی -20سوال

ا ازچندساعت تاچندسال متغیراست.وبرخی دیگرمثل سلول های مغز تاآخرعمرانسان خیر،عمرآن ه -20جواب

 درحالت طبیعی زنده اند.

رکنارهم قرارگرفته اند؟اف بوده ودچراسلول های پوست ص-21سوال

رای این که مانع ازنفوذمیکروب ها به بدن شوند.ب-21جواب 

علوم چهارم(((2بدن ما )10بدن))پرسش وپاسخ های درس 

 اندام های تنفسی رانام ببرید.-1سوال

 شش ها-نایژه-نای-دهان-بینی -1جواب

 گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟-2سوال

ها به بزرگی آن ها بستگی دارد.که درافرادبزرگسال اندازه ی آن بزرگ ترازبچه ها است. گنجایش شش -2جواب

دم وبازدم راتعریف کنید.-3سوال

وقتی نفس می کشیم هوار از راه دهان وبینی وارد لوله ی نای می شود.هوا از نای به شاخه های باریک -3جواب

مل دم می گویند.***وقتی هوای داخل شش ها را ، ازبینی ترآن می رود وسپس وارد دوتا شش می شودبه این ع

 ودهان خارج می کنیم هوازازهمان مسیر که واردشده بود برمی گردد به این عمل بازدم می گویند.
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ون دربدن چیست؟یا)انتقال موادغذایی واکسیژن  به سلول ها ی بدن ودفع مواد زاید خکارووظیفه ی -4سوال

 بدن چگونه صورت می گیرد؟(موجود درداخل سلول های 

وا را ازشش ها وآب موادغذایی را ازدیواره ی روده ها می گیرد و باگردش درسراسر رگ خون اکسیژن ه-4جواب

کسید کربن اهای بدن آن ها را به سلول ها ی بدن می رساند ودی اکسیدکربن وموادزاید را ازآن ها می گیرد ودی 

 ه ها برای دفع برمی گرداند.رابه شش ها ومواد زاید را به کلی

 ت؟کارگلبول های قرمزخون چیس -5سوال

ی قرمزانتقال اکسیژن از شش ها به همه ی سلول های بدن وبرگرداندن دی اکسیدکربن از کارگلبول ها -5جواب 

 همه ی سلول ها ی بدن به شش ها است.

 ستگاه گردش خون ازچه قسمت هایی درست شده است؟د-6سوال

 ب،رگ هاقل-6جواب

 گ دربدن وجوددارد؟نام ببرید.رچندنوع  -7سوال

 ه نوع رگ دربدن وجود دارد.سرخ رگ ها ،سیاه رگ ها،مویرگ هاس -7جواب

 سرخ رگ چیست؟ -8سوال

ه  خون را ارقلب خارج می کنند وبه بخش های مختلف بدن می رسانند سرخ رگ می کبه رگ هایی  -8جواب

 گویند.

 سیاه رگ چیست؟-9سوال

 ه رگ هایی که خون را ازبخش های مختلف بدن به قلب برمی گردانندسیاه رگ می گویند.ب -9جواب

 عندنام ببرید.مویرگ چیست؟وچندنو-10سوال

وناگون بدن،رگ های بسیارباریکی وجودارندکه مویرگ نامیده می شوند.وبردو نوعند درقسمت های گ-10جواب

 مویرگ های سرخ رگی ومویرگ های سیاه رگی

 

 کارقلب چیست؟-11سوال

 لب مانندیک تلمبه ؛ خون رابافشار به درون  سرخ رگ ها می فرستد.ق-11جواب

 راپزشکان تعدادنبض ها را اندازه گیری می کنند؟چ-12سوال

 المت قلب ما اطمینان حاصل کنند.تا ازس-12جواب

 ه موادی برای قلب ورگ های مامضر هستند؟چرا؟چ-13سوال
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را چربی آن ها به رگ ها می چسبد وقلب مجبورمی شودبافشارزیادخون راتلمبه یز-غذاهای پرچرب -13جواب

فته کندودرنتیجه ی آن اندازه اش بزرگ ترازمعمول می شودوزندگی ما به خطرمی افتدویااگریکی ازرگ ها گر

 شودممکن است سکته کرده وبمیریم.

ا به مهم خطراتی را برای قلب ورگ های  )**هم چنین خوردن غذا های پرنمک وخوردن زیاد موادقندی وشیرین

وجودمی آورند.**(

دی برای قلب ورگ های ما مفیدند؟چه موا-14سوال

یوه وسبزی وآجیل و ورزش کردن موجب کاربهترو سالمت قلب ورگ ها می مخوردن انواع -14جواب

 شود.مانندروغن زیتون،گردو،ماهی بخارپز ،پیاده روی سریع و...

قلب تغییر می کند؟آیا ضربان -15سوال

 بلی-15جواب

راضربان قلب موقع کار وفعالیت  وورزش زیادمی شود؟چ-16سوال

درنتیجه ی فعالیت به موادغذایی واکسیژن زیادتری برای سوخت وساز وتامین انرژی الزم  زیرا بدن ما -16جواب

 ن برساند.م رابه سلول های بدنیاز پیدا می کند وبنابراین قلب تندتر می زند تا خون اکسیژن وموادغذایی الز

تراحت نیز ضربان وجودارد؟آیاموقع اس-17سوال

 بلی-17جواب

روده ی باریک چیست؟ کارسلول های -18سوال

اد غذایی و واردکردن آن به خونجذب مو-18جواب

خون چگونه تصفیه می شود؟-19سوال

شش ها پس می دهد تا با بازدم خارج  ون  گاز دی اکسید کربنی را که از سلول ها گرفته درخ -19جواب

ین ترتیب خون اشوندوسایرمواددفعی را هم به کلیه ها می بردتا از طریق وکلیه ومثانه ومجاری ادرار دفع شوند.به 

 تصفیه می شود.

ح دهید.کارکلیه ها چیست؟توضی -20سوال

رار موادزاید ودفعی خون را به شکل ادارکلیه ها تصیفه اکثرمواد زایدموجود درخون است.کلیه ها ک -20جواب

 درآورده  وبه طرف مثانه و مجاری ادرار برای دفع هدایت می کند.

 مثانه چه نقشی دربدن دارد؟-21سوال

درار درمثانه جمع می شود وبا پرشدن مثانه  فرد احساس دفع می کند.ا-21جواب
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 ی ادرار خود چیست؟هم شمادرحفاظت ازسالمت  کلیه ها ومثانه ومجارس -22سوال

 ا دفع به موقع ادرارازکلیه هایم مراقبت می کنم.ب -ر روز به اندازه کافی آب می نوشمه -22جواب

 وجودنبض نشانه ی چیست؟-23سوال

 نشانه ی  حرکت خون دررگ ها-23جواب

 یا تعدادنبض وضربان مساوی است؟نبض وضربان چه تفاوتی باهم دارند؟ توضیح دهید.آ-24سوال

های قلب را سرعت ضربان قلب و سرعت نبض در اغلب افراد مشابه است.ضربان قلب سرعت انقباض-24جواب

 .گیردنبض سرعت افزایش فشار خون در سراسر بدن هنگام ضربان قلب را اندازه میولی  گیرداندازه می

 هردقیقه چندبارمی زند؟قلب انسان در-25سوال

 بار75تقریبا -25جواب

 ایجادمی شود؟ ودرکجاها بهتراحساس می شود؟ نبض چگونه -26سوال

نطم ومتناوب خون به دیواره ی سرخ رگ ها  هنگام ورودش ازقلب به آن ها؛نبض ایجادمی براثرافشارم -26جواب

 شود.وچون درمچ دست وگردن سرخ رگ ها  به طورنسبی به پوست نزدیک تراست بهتراحساس می شود.

 ود ولی سرخ رگ نه؟شچرا سیاه رگ تیره دیده می -27سوال

وددرسیاه رگ دارای گاز دی اکسیدکربن)ماننددود(است ولی خون موجوددر سرخ رگ زیرا خون موج-27جواب

 دارای اکسیژن است.

 ت نزدیک ترند؟کدام رگ ها به پوس-28سوال

 سیاه رگ ها-28جواب

 کارگلبول ها ی سفید چیست؟ -29سوال

 میکروب ها دفاع ازبدن درمقابل -29جواب

 گرگلبول های سفیدازبدن دفاع می خورندچرا دارو مصرف می کنیم؟ا -30سوال

 رای این که به گلبول های سفیددردفاع ازبدن کمک کنیم.ب-30جواب
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 علوم چهارم((11))پرسش وپاسخ های بی مهره ها درس 

 ورچه وکرم خاکی ازنظرویژگی های ظاهری چه تفاوتی دارند؟م-1سوال

واره دارند ولی بدن کرم خاکی حلقه چشم وآر2شاخک و2پای بندبند و6بدن سه قسمتی  ومورچه ها  -1جواب

 های زیادی داردوپاوچشم وشاخک وآرواره همانند مورچه ندارد.

 فشدوزک وشته به مورچه شبیه ترندیا کرم؟ چرا؟ک -2سوال

 چشم وپای بندبند وآرواره هستند.2شاخک 2یرا دارای ز-ه مورچهب -2جواب

 وموردازشباهت ها وتفاوت های ظاهری عنکبوت و مورچه رابیان کنید؟د-3سوال

پاداردولی بدن مورچه  8قسمتی است و2پای بندبند وآرواره دارند. بدن عنکبوت  هردوی آن ها -3جواب

 پادارد.6قسمتی است و3

 ذای ی هریک ازجانوران زیرچه چیزهایی هست؟غ-4سوال

 ن وفضوالت دامی و...کرم خاکی :        بقایای پوسیده گیاها

 کفشدوزک:       شته وتحم شته،شپش و...

 شته:                 شیره گیاهان

 مورچه:              دانه ی گیاهان،قارچ های بسیارریز،مدفوع یا عسلک شته و...

 عنکبوت:          حشرات ریز مثل مگس ومورچه وپشه وزنبور و...

 خ کدامند؟چهارموردبیان کنید.گل سرراه های حفاظت ازبوته ی -5سوال

 م پاشی و...س-سانت روی خاک باغچه25یرورو کردن ز-ذاشتن جلوی نورخورشیدگ-ادن آب وکودد -5جواب

 رم خاکی چه فایده وضرری برای گیاهان باغچه دارد؟ک -6سوال

فضوالتش اجابه جاکردن خاک موجب رسیدن هوا به ریشه گیاه ورشدبهترمی شودوهمچنین ب -6جواب

 د.کودمناسبی برای گیاه است اما گونه های بسیاری از کرم خاکی وجودارندکه ریشه ی گیاهان رامی خورن

 دن کرم خاکی ومارچه شباهت وتفاوتی درظاهردارند؟ب-7سوال

بدن کرم خاکی حلقوی است وستون فقرات نداردولی بدن مارپولک  –لغزنده هستند وبدن هردو لوله ای -7جواب

 ه وستون فقرات داردو...داربود

 ه چه جانورانی بی مهره می گویند؟مثال بزنید.ب-8سوال

 که ستون مهره ندارند بی مهره گفته می شود.مثل مورچه،کرم،اسفنج، توتیا و... به جانورانی -8جواب 
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 زالو چگونه جانوری است؟ -9سوال

 .کندوازخون جانداران دیگرتغذیه می کند الو کرمی است که معموال درجوهای آب وباتالق هازندگی میز -9جواب

 ارد.کرمک چیست؟وچه عوارضی د-10سوال

ست که درانتهای لوبه ی گوارش انسان وبه خصوص کودکان زندگی می کندوازموادغذایی کرمک کرمی ا -10جواب

 بدن ما استفاده می کندخارش های شدیدی ایجادمی کند وموجب بیماری ما می گردد.

 ثال بزنید.مه چنددسته تقسیم می شوند؟نام برده وبرای هرکدام کرم ها ب-11سوال

ه ای مثل)آسکاریس وکرمک(کرم های حلقوی مثل)کرم خاکی وزالو(کرم های پهن مثل کرم های لول -به سه دسته

 )کرم کدوگاوی ووکرم کدوی خوکی(

 پش چیست؟درکجا زندگی می کند؟چه عوارضی دارد؟ش-12سوال

دودرالبه الی موی انسان زندگی کرده وتخم می ت که ازخون انسان تغذیه می کنشپش حشره ای اس-12جواب

گذاردموجب ایجادخارش شدید می شود واگربه مدت طوالنی درمان نشودبه عفونت شدیدخونی ومرگ انسان 

 منجرمی شود.

 زنظرشکل ظاهری مورچه با کفشدوزک وپروانه چه  ها وتفاوت هایی دارد؟ا-13سوال

پروانه ها وکفشدوزک هابال دارند  یپاوآرواره دارند.ولی همه 6شاخک و2آن ها پاهای بندبند، همه ی -13جواب

 وهمه ی مورچه هابال ندارند همچنین اندازه وشکل و تعدادقطعات بدن  آن ها متفاوت است.

 راوان ترین جانوران روی زمین کدام گروه نیست؟ف-14سوال

 بندپایان-14جواب

 بندپایان چه نام دارند؟فراوان ترین -15سوال

 حشرات-15جواب

 حشرات چه خصوصیاتی دارند؟ -16سوال

 قسمتی دارند.3شاخک وپا های بندبند وبدن 2پاو6شرات ح-16جواب

 عنکبوت چگونه شکارمی کند؟-17سوال

 نکبوت تارهایی چسبناک می تندوباآن ها شکارخودرابه دام می اندازد.ع-17جواب

 ان کنید؟بوتیان رابیدوموردازخصوصیات عنک -18سوال

 پادارند.8وعنکبوت بدن دوقسمتی -18جواب
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 خرخاکی درکجا زندگی می کند؟-19سوال

 رخاکی درجاهای تاریک ومرطوب زندگی می کند.خ -19جواب

 ه خصوصیاتی دارد؟خرخاکی درظاهر چ-20سوال

 شاخک وپوست محکم وبدن بندبنددارد.2پا 14رخاکیخ-20جواب

 وخرخاکی چه تفاوتی دارد؟بدن هزارپا -21سوال

 دن هزاپا بدون پوشش سخت بوده ووپاهایش زیادترازخرخاکی است.ب-21جواب

 ندپایان به چنددسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.ب-22سوال

 هزارپایان-سخت پوستان-حشرات-نکبوتیانع-ه چهارگروهب -22جواب

 ان کدامند؟دو ویژگی بدن بندپای-23سوال

 شش نسبتاسخت دارند. بدن بندبند وپو-23جواب

 پوست اندازی یعنی چه؟-24سوال

گام رشدکردن، چندبارپوشش سخت خودراعوض می کنندبه این کارپوست اندازی می بندپایان هن -24جواب

 گویند.

 هم شما درحفاظت ازجانوران محیط خودچیست؟س-25سوال

ب نمی کنم.*هرگزدرساحل هرگز النه ی جانوران رادربیابان ودشت وساحل وجاهای دیگرخرا *-25جواب

 دریاورودخانه که محل زندگی بیاری ازجانوران است زباله نمی ریزم.

 ی مهره ها به چنددسته تقسیم می شوند.نام برده مثال بزنید.ب -26سوال

-ارتنان)توتیا،ستاره دریایی(خ-پا،صدف( نرم تنان)هشت-وس دریایی،هیدر( کیسه تنان)عر-26جواب

 سفنج ها)اسفنج شیشه ای،اسفنج آهکی(ا-اکی،کرم کدو(کرم ها)کرم خ-(عنکبوت-بندپایان)پروانه

 ده ها وضررهایی دارند؟حشرات چه فای-27سوال

ه افشانی گل ها،ازبین بردن فضوالت والشه ها نقش دارند.همچنین ازحشراتی مثل پروانه حشرات درگرد -27جواب 

 و نوعی مگس برای تولیدداروی ضدعفونت والتیامی ابریشم برای تولیدابریشم،زنبورعسل برای تولید عسل والر

بخش زخم ها استفاده می شود.بسیاری ازحشرات عامل ایجادوانتقال بیماری بوده وهمچنین آفت کشاورزی 

 محسوب می شوند.
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 علوم چهارم(( "گوناگونی گیاهان " 12))پرسش وپاسخ های درس

 دولپه گفته می شود؟ه گیاهانی تک لپه وبه چه گیاهانی چبه  -1سوال

 ه دانه ی یک قسمتی دارندتک لپه وبه گیاهانی که دانه ی دوقسمتی دارند،دولپه گفته میکبه گیاهانی  -1جواب

 شود.

 یاهمه ی گیاهان تک لپه ودولپه گل دارند؟آ-2سوال

 بله -2جواب

 قسمت هایی تشکیل شده است؟ یک گل ازچه-3سوال

 کاسبرگ،گلبرگ،مادگی،پرچم-3جواب

 گرده چیست؟-4سوال

رشتی است که دارای نسلی از چرخه ی زندگی گیاهان بوده وسازنده ی سلول های نر پودر ریزتاد-4جواب

 درگیاهان دانه داراست.

 گرده افشانی چیست؟-5سوال

 ای گرده از ازپرچم به روی مادگی منتقل می شوند به این عمل گرده افشانی می گویند.وقتی دانه ه -5جواب

 به گرده افشانی کمک می کنند؟ چه عواملی-6لسوا

 ن وبه خصوص حشرات،انسان هاباد،جانورا-6جواب

 ت گل قراردارد؟گرده روی کدام قسم-7سوال

 پرچم -7جواب

 نبورعسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟ز-8سوال

ووقتی روی گل ها  قتی زنبورعسل روی گل ها می نشیندگرده های گل ازپرچم به پاهایش می چسبندو-8جواب

 حرکت می کندپاهایش به مادگی برخوردمی کنندوگرده ها به مادگی منتقل می شوند.

 س ازگرده افشانی درگل ها چه اتفاقی می افتد؟پ-9سوال

میشه(پس ازگرده افشانی؛قسمتی ازمادگی تبدیل به به میوه می شودودانه درون میوه همعموال )ونه -9جواب

 تشکیل می شود.

 به چه گیاهانی دانه دارگفته می شود؟ -10سوال

 ثل کاج وباقال وگوجه فرنگی که بادانه تولیدمثل می کنندگیاهان دانه دارگفته می شود.به گیاهانی م-10جواب
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 یاهان بدون دانه چگونه تولیدمثل می کنند؟گ-11سوال

 ه وسیله ی هاگ تولید مثل می کنندمثل خزه وسرخسب -11جواب

 دانه بیش تردرکجارشدمی کنند؟گیاهان بدون -12سوال

 درجاهای مرطوب-12جواب

 فرق سوسن باکدوچیست؟-13سوال

یامضربی 3راست بابرگ های درازوباریک وودانه ی یک قسمتی داردوگلبرگ هایش  سوسن ریشه ی -13جواب

 یامضربی ازآن5و4ازآن است.  ولی کدو ریشه ی افشان وبرگ های پهن ودانه دوقسمتی دارد وگلبرگ هایش 

 هاست.

 رق گیاهان سوسن وکدووکاج وخزه وسرخس را ازنظرداشتن وگل ودانه ومخروط وهاگ بیان کنید.ف -14سوال

ل ودانه دارند ولی مخروط وهاگ ندارند. خزه وسرخس گل ودانه ندارندولی مخروط سوسن وکدو گ -14جواب

 وهاگ دارند.کاج مخروط ودانه دارد ولی هاگ وگل ندارد.

  گیاهان رارسم کنید. طبقه بندی-15سوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه گیاهان دیگری می شناسید که به روش های دیگری جزدانه وهاگ زیادمی شوند؟-16سوال

میخک(؛ازطریق گیاهان پاجوش)مثل درخت فندق وبوته ی توت فرنگی(؛ به روش قلمه زدن )گیاه  -16جواب 

 کاشت غده مثل )سیب زمینی( و...

گیاهان

دانه دار

مخروط دار

(کاج)
گل دار

بدون دانه

(هاگ دار)

 خزه سرخس

 دولپه ای

 )کدو(

 

 تک لپه ای

 )سوسن(
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 زگیاهان چه استفاده هایی می شود؟چهارموردا-17سوال

 درساخت وسایل و...-رساخت رنگ هاد-رساخت داروهاد-رتهیه غذاهاد -17جواب

 ت ازگیاهان چیست؟سهم شما درحفاظ -18سوال

-ازگیاهان خانه مراقبت می کنم-نویسمروی درخت یادگاری نمی -شاخه ی درختان را نمی شکنم -18جواب

  برخی ازگیاهان رامی کارم.

 زیستگاه علوم چهارم(( 13))پرسش وپاسخ درس

 چندموردازخصوصیات موجودزنده رابیان کنید.-1سوال

رشدمی کنند،حرکت می کنند،غذامی خورند،نفس می کشند،تولیدمثل کرده موجودی شبیه خودبه -1جواب

 وجودمی آورند و...

 به چه جانورانی همه چیزخوارمی گویند؟-2سوال

به جانورانی که هم ازگیاه وهم از جانوران دیگریعنی گیاه خواران وگوشت خواران و...تغذیه می کندهمه -2جواب

 چیزخوارمی گویند.

 به چه جانورانی گیاه خوارمی گویند؟-3سوال

 به جانورانی که ازگیاه تغذیه می کنند،گیاه خوارمی گویند.-3جواب

 به چه جانورانی گوشت خوارمی گویند؟-4والس

 به جانورانی که ازجانوران دیگرتغذیه می کنندگوشت خوارمی گویند. -4جواب

 زنجیره غذایی چیست؟-5سوال

 به ارتباط غذایی بین موجودات زنده،زنجیره غذایی می گویند. -5جواب

 بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجودارد؟-6سوال

اه خوران؛ گیاه می خورند،گوشت خواران؛ گیاه خوران وگوشت خواران دیگررامی خورند.همه گی -6جواب

 چیزخواران هم ازگیاه وهم ازجانوران دیگرتغذیه می کنند.

 اگردریک زنجیره غذایی؛غذای جانوری کم شودآیاآن جانورگرسنه می ماندومی میرد؟-7سوال

ع گیاه ویاجانوردیگرتغذیه می کند.وباتوجه به ارتباط هرزنجیره زیرایک جانورمعموالازچندنو-معموالخیر -7جواب

 غذایی با زنجیره های غذایی دیگرمی تواندغذای خودراازسایرزنجیره های غذایی پیداکند.

 شبکه ی غذایی چیست؟-8سوال

 ازارتباط چندزنجیره ی غذایی بایکدیگرشبکه ی غذایی پدیدمی آید.-8جواب
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 یرندآیانسل شاهین ها هم ازبین می رود؟موش هاهمه بم اگردریک شبکه ی غذایی-9سوال

به غیرازموش ازمار وجغدوخرگوش و...هم تغذیه می کنندکه درزنجیره های  زیراشاهین ها-خیر-9جواب

 متعددموجودردشبکه غذایی وجوددارند.

 ا زندگی می کند؟چرا؟کرم خاکی درکج-10سوال

گی می کنندزیرااین قسمت ازخاک دارای بقایای مرده الدرزیرخاک ودرنزدیکی سطح زمین زندمعمو-10جواب

 گیاهی وجانوری وسایرموادغذایی موردنیاز کرم ها است.

 زیستگاه چیست؟-11سوال

ی درجایی زندگی می کندکه برای تغذیه وتنفس ورشدوتولیدمثل وحرکت کردن اهرموجودزنده -11جواب 

 و...اومناسب باشدبه این مکان زیستگاه می گویند.

 چندزیستگاه نام ببرید.-12سوال

 یابان و...رودخانه،جنگل،دریا،ب-12جواب

 تان وباغچه یک زیستگاه است؟چرا؟آیابوس-13سوال

جانورانی درآن زندگی می کنندودرآن جانفس کشیده، تغذیه کرده،رشدکرده زیراگیاهان و-بلی-13جواب

 وتولیدمثل وحرکت می کند.

 چیست؟ رتباط با زیستگاه هانقش انسان درا-14سوال

 نسان برخی اززیستگاه ها را ایجادکرده وبرخی دیگرراتخریب می کند.ا-14جواب

 ظیفه ی انسان ها درمقابل زیستگاه ها چیست؟و-15سوال

ایی که ممکن است بایداز زیستگاه هامراقبت کنندتازندگی موجودات زنده به خطرنیفتد.جانسان ها تا -15جواب

 زیستگاه ها چیست؟ انقش منفی انسان درارتباط ب-16سوال

انسان برای زندگی کردن ،زیستگاه های طبیعی رابه کارخانه،شهر،معدن،محل دفن زباله بارشدجمعیت؛-16جواب

 و...تبدیل کرده وبااین کار؛گاهی زندگی جانوران وگیاهان دیگررانابودمی کند.

 هم شمادرحفاظت اززیستگاه ها چیست؟دوموردس-17سوال

 نگام برگشتن ازگردش آتش راخاموش می کنم،به محل زندگی گیاهان وجانوران درجنگل وبوستان ه-17جواب

 ومزرعه آسیب نمی زنم.
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